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Jméno autora: Monika Dušíková 

Název práce: Význam Svatováclavských poutí ve Staré Boleslavi po roce 1989 a jejich 

odkaz pro současnou křesťanskou společnost 

Oponent práce: Mgr. Petr Macek 

Téma a cíl práce: Bakalářská práce se zabývá popisem obnovených Svatováclavských 

poutí po roce 1989 a jejich významem pro současnou církev i společnost. Téma je 

zasazeno do širšího historického kontextu a doplněno úvahou o významu poutí pro 

křesťanský život. 

Zaměření práce: Stará Boleslav, svatý Václav, Svatováclavská pouť, svatováclavská 

tradice a úcta 

Jazyková a stylistická úroveň práce: Po jazykové i stylistické stránce je práce 

zpracována odpovídajícím způsobem. Gramatické chyby se v textu prakticky 

nevyskytují. Pouze občas se objevují stylistické neobratnosti nebo vybočení z větné 

vazby. 

Rozsah práce: přiměřený, 52 stran  

Použitá literatura: Vzhledem ke zvolenému tématu je výběr použité literatury 

odpovídající. Hlavní část práce je vystavěna na novinových článcích, ale je otázkou, zda 

se vzhledem k aktuálnosti tématu nabízely i jiné informační zdroje.  

V seznamu literatury by bylo dobré oddělit monografie a vědeckou literaturu od 

publicistických příspěvků.  

Formální stránka práce: Práce splňuje formální požadavky na zpracování závěrečné 

kvalifikační práce. Určité nedostatky vykazuje poznámkový aparát. Zvolený formát citací 

je poměrně nepřehledný. U internetových odkazů je nutné uvádět datum práce 

s dokumentem. 

 

 



Celkové hodnocení a kritické poznámky:  

Předností práce je jasné vytyčení cíle a struktury. Celý text se vhodně přidržuje 

zvoleného tématu a zbytečně se od něj neodchyluje. Určitou otázkou zůstává samotné 

téma bakalářské práce: aktuálnost popisovaných událostí a absence kvalitní sekundární 

literatury znesnadňuje analytický přístup k tématu. Ve své hlavní části je práce spíše 

kronikářským nebo publicistickým líčením, než zevrubnou vědeckou prací. 

Práce je rozčleněna do tří hlavních částí. V úvodních pasážích se věnuje historii 

svatováclavské úcty a poutí do Staré Boleslavi. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o 

vstupní část, je zpracována na odpovídající úrovni. Text zaměřený čistě historicky by si 

samozřejmě vyžádal určitá doplnění a konkretizaci, zejména v oblasti použité literatury. 

Je škoda, že práce odkazuje na nejnovější monografii o svatém Václavu od Vratislava 

Vaníčka až v závěrečných pasážích a nepracuje s ní i v úvodní části. V textu také 

nacházíme několik nepřesností (např. dataci legend o sv. Václavovi několik století po 

jeho smrti, s. 4). 

Druhá část práce je věnována soudobé historii Svatováclavských poutí ve Staré 

Boleslavi. Podrobně popisuje jejich průběh v jednotlivých letech. Hlavní nedostatek této 

části jsme již zmínili: téma nedovoluje autorce hlubší pohled a nutí ji soustředit se pouze 

na popis jednotlivých událostí. Určitou slabinou je také použití pouze jednoho 

informačního zdroje u každého roku. Bylo by vhodnější rekonstruovat každou akci z více 

pramenů.  

Ve třetí závěrečné části přechází práce v obecnou úvahu o roli poutí v křesťanském 

životě. Je škoda, že tato část nebyla předřazena před samotné líčení staroboleslavských 

poutí. Vedle historického kontextu by mohla tvořit duchovní uvedení do tématu. Takto 

se text na závěrečných stránkách jakoby vrací zpět na začátek. 

 

Výsledné hodnocení: Bakalářská práce představuje solidně zpracovanou závěrečnou 

kvalifikační práci. Výsledný dojem ale kazí jak některé formální nedostatky zejména 

v práci s poznámkovým aparátem, tak i převažující kronikářský charakter hlavní části 

textu.  

 

 

 



Otázky oponenta práce: 

 Spatřujete v rozšiřování a posilování svatováclavské úcty i nějaká možná 

nebezpečí jejího zneužití (např. v souvislosti s nárůstem xenofobie a 

nacionalismu v současné společnosti)? 

 Představuje obnova Svatováclavských poutí pouze úspěšný příběh nebo vidíte 

nějaké možnosti, které zůstaly nenaplněny nebo promarněny? 

 

Datum: 11. 7. 2016      Mgr. Petr Macek 


